Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
капіталу
№ з/п

1
1

Дата
прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

2
3
26.09.2018 Облігація підприємства відсоткова*

Кількість цінних Сума цінних паперів, що
паперів, що
розміщуються (тис. грн)
розміщуються (шт.)
4
50 000

5
50 000,000

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)
6
1091,033

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування органу, що прийняв
таке рішення: Наглядова рада АТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" (далі - Товариство), протокол № 39 засідання
Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року. Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів: відсоткові, іменні, звичайні
(незабезпечені) серії Q. Кількість цінних паперів: 50 000 штук. Сума цінних паперів: 50 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення цінних паперів: приватний. Порядок
здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск
акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій
може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше
відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у
статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв'язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної
вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів)
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 1091,033%. Інформація про права, які отримують
інвестори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та
відсотковий дохід у встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать
чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій,
набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок
власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за
облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або
шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати
податків та інших обов’язкових платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента
в національній валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі –
продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій Наглядовою радою Товариства. Якщо оплата здійснюється
активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: оплата здійснюється грошовими коштами. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями
використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для закупівлі основних засобів,
решту коштів залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів
уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів
емітента, якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 120 986 простими іменними акціями
Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола Олексiйович, є акціонером Товариства, володіє 30 613 простими іменними акціями Товариства; 3) член
Наглядової ради - Суруп Володимир Юрійович, є акціонером Товариства, володіє 31 713 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості
конвертації цінних паперів: облігації Товариства, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в інші цінні папери. Інша суттєва
інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
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2
3
26.09.2018 Облігація підприємства відсоткова*

4
50 000

5
50 000,000

6
1091,033

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування органу, що прийняв
таке рішення: Наглядова рада АТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" (далі - Товариство), протокол № 40 засідання
Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року. Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів: відсоткові, іменні, звичайні
(незабезпечені) серії R. Кількість цінних паперів: 50 000 штук. Сума цінних паперів: 50 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення цінних паперів: приватний. Порядок
здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск
акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій
може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше
відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у
статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв'язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної
вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів)
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 1091,033%. Інформація про права, які отримують
інвестори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та
відсотковий дохід у встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать
чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій,
набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок
власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за
облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або
шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати
податків та інших обов’язкових платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента
в національній валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі –
продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій Наглядовою радою Товариства. Якщо оплата здійснюється
активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: оплата здійснюється грошовими коштами. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями
використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для закупівлі основних засобів,
решту коштів залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів
уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів
емітента, якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 120 986 простими іменними акціями
Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола Олексiйович, є акціонером Товариства, володіє 30 613 простими іменними акціями Товариства; 3) член
Наглядової ради - Суруп Володимир Юрійович, є акціонером Товариства, володіє 31 713 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості
конвертації цінних паперів: облігації Товариства, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в інші цінні папери. Інша суттєва
інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
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26.09.2018

3
Облігація підприємства відсоткова*

4
40 000

5
40 000,000

6
872,826

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування органу, що прийняв
таке рішення: Наглядова рада АТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" (далі - Товариство), протокол № 41 засідання
Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року. Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів: відсоткові, іменні, звичайні
(незабезпечені) серії S. Кількість цінних паперів: 40 000 штук. Сума цінних паперів: 40 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення цінних паперів: приватний. Порядок
здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск
акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій
може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше
відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у
статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв'язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної
вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів)
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 872,826%. Інформація про права, які отримують інвестори
в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у
встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству,
з урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають
вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у
цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації
резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом
перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати
податків та інших обов’язкових платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента
в національній валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі –
продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій Наглядовою радою Товариства. Якщо оплата здійснюється
активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: оплата здійснюється грошовими коштами. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями
використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для закупівлі основних засобів,
решту коштів залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів
уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів
емітента, якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 120 986 простими іменними акціями
Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола Олексiйович, є акціонером Товариства, володіє 30 613 простими іменними акціями Товариства; 3) член
Наглядової ради - Суруп Володимир Юрійович, є акціонером Товариства, володіє 31 713 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості
конвертації цінних паперів: облігації Товариства, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в інші цінні папери. Інша суттєва
інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування органу, що прийняв
таке рішення: Наглядова рада АТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" (далі - Товариство), протокол № 42 засідання
Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року. Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів: відсоткові, іменні, звичайні
(незабезпечені) серії T. Кількість цінних паперів: 40 000 штук. Сума цінних паперів: 40 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення цінних паперів: приватний. Порядок
здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск
акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій
може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше
відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у
статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв'язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної
вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів)
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 872,826%. Інформація про права, які отримують інвестори
в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у
встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству,
з урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають
вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у
цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових
коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що
знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та інших обов’язкових платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної
вартості облігацій на поточний рахунок Емітента в національній валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у
розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій
Наглядовою радою Товариства. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: оплата здійснюється грошовими коштами.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент
планує використати для закупівлі основних засобів, решту коштів залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками
матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного
товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр Сергiйович, є акціонером
Товариства, володіє 120 986 простими іменними акціями Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола Олексiйович, є акціонером Товариства, володіє 30
613 простими іменними акціями Товариства; 3) член Наглядової ради - Суруп Володимир Юрійович, є акціонером Товариства, володіє 31 713 простими іменними
акціями Товариства. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облігації Товариства, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не
конвертуються в інші цінні папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування органу, що прийняв
таке рішення: Наглядова рада АТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" (далі - Товариство), протокол № 43 засідання
Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року. Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів: відсоткові, іменні, звичайні
(незабезпечені) серії U. Кількість цінних паперів: 40 000 штук. Сума цінних паперів: 40 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення цінних паперів: приватний. Порядок
здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск
акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій
може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше
відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у
статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв'язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної
вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів)
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 872,826%. Інформація про права, які отримують інвестори
в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у
встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству,
з урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають
вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у
цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації
резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом
перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати
податків та інших обов’язкових платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента
в національній валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі –
продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій Наглядовою радою Товариства. Якщо оплата здійснюється
активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: оплата здійснюється грошовими коштами. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями
використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для закупівлі основних засобів,
решту коштів залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів
уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів
емітента, якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 120 986 простими іменними акціями
Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола Олексiйович, є акціонером Товариства, володіє 30 613 простими іменними акціями Товариства; 3) член
Наглядової ради - Суруп Володимир Юрійович, є акціонером Товариства, володіє 31 713 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості
конвертації цінних паперів: облігації Товариства, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в інші цінні папери. Інша суттєва
інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.

